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Verslag CO Foundation 2019 
 
 
Het jaar 2019 zal voor de CO Foundation het jaar blijven waarin twee grote gebeurtenissen 
de stichting in Ghana en Nigeria hebben beïnvloed: allereerst het trieste auto-ongeluk op 11 
oktober j.l. waarbij onze steun en toeverlaat in Ghana, Eric Doe Amegbe, om het leven kwam. 
Hij was bij zijn overleden pas 25 jaar oud en had zijn hele leven nog voor zich. Eric was voor 
ons allemaal de jongeman die zonder veel scholing toch alle organisatorische en financiële 
zaken voor zijn rekening nam en dat deed met een eerlijke betrokkenheid die uniek was. 
Zonder aanziens des persoons deed hij wat hij vond dat nodig was om de verschillende 
activiteiten in goede banen te leiden, alleen daar financiële ondersteuning geven waar het 
gebudgetteerd en nodig was. We missen hem verschrikkelijk. 
 
Daarnaast was het toch nog redelijk verrassende vertrek van de voorzitter, Bart van der 
Grinten, terug naar Nederland, na ruim 20 jaar met vrouw en kinderen in Afrika te hebben 
gewoond een duidelijk breekpunt met het verleden. Grappig genoeg bleek dit 
onvermijdelijke gegeven ook een mooie kans voor de lokale medewerkers om te laten zien 
dat de dagelijkse bezigheden zonder problemen doorgang konden vinden met Bart slechts 
op de achtergrond aanwezig en adviserend. Tot op de dag vandaag (ruim een jaar na het 
vertrek van de voorzitter) lopen de projecten gericht op het ondersteunen van de 
allerarmsten in de West-Afrikaanse samenleving nog steeds fantastisch en het is de 
verwachting dat dit ook in de nabije en verdere toekomst zo zal blijven. 
 
Wat betreft de cijfers (zie de samenvatting van het financieel jaaroverzicht in de bijlage):  
In vergelijking met vorig jaar lijken de inkomsten en uitkomsten met ruim 30% teruggelopen 
te zijn. Dat totaalbeeld wordt echter vertekend door de aanschaf van twee taxi-bussen in 
2018 voor een totaalbedrag van 28.000 Euro. Daarmee liggen de cijfers in 2019 in lijn met die 
van 2018. 
 
Zoals bekend is het jeugdontwikelingsproject (of het Youth Development Project of YDP) in 
Kitase, Ghana sinds een aantal jaren het speerpunt van de activiteiten van de CO Foundation 
in West-Afrika. In 2019 werd dat nog duidelijker nadat Simon Idoko en Tochukwu Njoku 
beiden afstudeerden in Kumasi, respectievelijk als elektrotechnisch ingenieur en econoom. 
Dankzij deze geweldige resultaten kunnen we zeer tevreden terugkijken op een jaarlijkse 
investering van rond de 15.000 Euro die begon in 2015. Simon en Tochukwu vervolgen hun 
studie in het buitenland. Simon is op dit moment bezig met de laatste zaken rondom een 
beurs aan de Russische Innopolis Universiteit waar hij vanaf september hoopt te kunnen 
beginnen aan de studie robotica. Hij krijgt niet alleen een volledige beurs, maar ook een 
bijlage voor kost en inwoning. Het is de verwachting dat we Simon niet of nauwelijks meer 
hoeven te ondersteunen. 
 
 



 

 

 
 
Door deze ontwikkelingen zijn de investeringen in de scholarships in Nigeria teruggelopen 
tot net onder de 2.000 Euro per jaar, waarmee nog een viertal jongeren naar school gaan. 
Vooral de start van de studie geneeskunde door Peace Idoko, een jonger zusje van Simon (en 
Candy die de meest trouwe supporters van de CO Foundation ook zeker nog kennen), zal 
ervoor zorgen dat dit studiefonds nog zeker een aantal jaren voor financiële ondersteuning 
zal kunnen zorgen. 
 
Mede door de voortdurende ondersteuning van de Vastenaktie zijn we in staat geweest om 
een fundamentele verbetering van de lokale Holy Child Model School te realiseren. Het blijft 
uiteraard 'Work in Progress', maar zowel wat betreft infrastructuur, lesmaterialen, computer 
en internet en andere tastbare zaken als wat betreft het omhoog krikken van het niveau van 
alle (17) leraren door hen de kans te geven zich verder in onderwijskunde te specialiseren, 
zijn er aansprekende resultaten geboekt. In 2020 zal voor de derde en laatste keer vanuit de 
katholieke kerken in Venlo en omstreken een bijdrage worden gegeven waarmee deze 
noodzakelijke ontwikkeling door kan blijven gaan. 
 
Naast alle zaken die onder het YDP goed lopen, waaronder het ondersteuning geven bij 
voeding, woonruimte, medische zorg en scholing, zijn er ook zaken geweest die wat 
hoofdbrekens hebben gekost. Vooral het opstarten van het inhoudelijke gedeelte van een 
vakopleiding blijkt echt geen sinecure. We blijven vastlopen bij het opstellen van een 
curriculum. Maar het gebouwtje staat er en functioneert nu vooral als onderkomen voor 
bijscholing, huiswerk en avondklassen. We hopen in de loop van de komende tijd toch een 
mogelijkheid te vinden om e.e.a. verder te ontwikkelen.  
 
Daarnaast bleek het aankopen van een stuk grond om te gebruiken door de jongeren in 
Kitase om groente te verbouwen ook een brug te ver. Na het initiële contact met de 
landeigenaren en veel overleg over en weer, bleek nadat er een principeakkoord was bereikt 
een deel van het land al verkocht te zijn aan een andere gegadigde. Uiteindelijk hebben we 
moeten beslissen om het hele proces af te kappen, inclusief het accepteren van een 
behoorlijke verliespost, en opnieuw te beginnen. Dat heeft geleid tot een nieuw 
principeakkoord over een ander stuk land waarvoor nu een definitieve vaststelling van de 
eigenaar plaatsvindt, voordat de koop gesloten kan worden. Het is de hoop dat dit ergens in 
2020 z'n beslag zal krijgen. 
 
Ondanks deze tegenslagen blijft de CO Foundation en het jeugdontwikkelingsproject 
floreren. Er vindt een fundamentele verandering plaats in het gedrag en daarmee het 
toekomstperspectief van de lokale jeugd in Kitase. Er wordt hard gewerkt om naast de 
bestaande vaardigheden ook executieve functies aan te leren waarmee beter zelfstandig 
gewerkt kan worden aan het ontwikkelen van het karakter inclusief het kunnen reflecteren en 
daarmee leren plannen van dingen die noodzakelijk zijn om de cirkel van armoede te 
doorbreken.  
 



 

 

 
 
Zowel door de ondersteuning vanuit het jeugdontwikkelingsproject als door de intensieve 
begeleiding via de lokale voetbalclub Kitase Action boys krijgen jongeren de mogelijkheid 
vooruit te kijken en een betere toekomst op te bouwen. Het voetbal is daarbij zowel een 
middel (voor iedere speler) als een doel (voor de 'happy few'). Blijken spelers over zoveel 
talent te beschikken dat ze geld kunnen verdienen met hun sport dan worden ze langer 
begeleid en krijgen ze ook de kans om meer ervaring op te doen. VVV-Venlo speelde daarbij 
het afgelopen jaar weer een zeer constructieve rol met het bieden van de mogelijkheid voor 
vier van onze spelers om ervaring op te doen in het jeugdteam van een eredivisieclub in 
Nederland. Mocht een van deze jongens doorbreken, dan vormt dat een mogelijkheid om de 
financiering van het YDP verder te verduurzamen. 
 
Dat blijft de kern van onze activiteiten: Creating Opportunities oftewel het creëren van 
kansen voor minderbedeelden in de onderste lagen van de maatschappij in West-Afrika. 
Dankzij de geweldige ondersteuning van uw stichting door de jaren heen kunnen we ook na 
twee decennia ons werk blijven volhouden. Daar kan zelfs het corona virus geen stokje voor 
steken. Wordt vervolgd. 
 
Hartelijke groeten, 
 

 
Drs. Bart van der Grinten 
Voorzitter CO Foundation 
 
Juni 2020 
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Bijlage: Financieel jaaroverzicht CO Foundation 2019 
 
 
Financieel Overzicht CO Foundation 2019

Balans CO Foundation in Nederland
Omschrijving Inkomsten in Euro Uitgaven in Euro Balans in Euro
Beginsaldo januari 2019 in Nederland 17.359,76
Inkomsten uit donaties € 18.481,91
Inkomsten uit acties € 60.090,88
Bankkosten CO Foundation Nederland -€ 1.291,85
Transfer naar Youth Development Project Ghana -€ 50.313,26
Uitgaven Youth Development Project in Nederland -€ 13.598,54
Transfer naar Studiefondsen Ghana en Nigeria -€ 1.951,23
Totaal inkomsten/uitgaven in Nederland € 78.572,79 -€ 67.154,88
Eindsaldo in Nederland december 2019 € 28.777,67

Balans CO Foundation in Nigeria en Ghana
Omschrijving Inkomsten in Euro Uitgaven in Euro Balans in Euro
Beginsaldo januari 2019 in Ghana € 353,60
Transfers vanuit Nederland naar Ghana voor YDP € 50.313,26
Transfers vanuit Nederland naar Nigeria voor studiefonds € 1.951,23
Lokale inkomsten Youth Development Project Ghana € 26.627,93
Lokale ondersteuning Studiefonds Ghana € 20.400,00
Uitgaven Youth Development Project Ghana -€ 74.915,86
Uitgaven Scholarships Ghana -€ 20.400,00
Uitgaven Scholarships Nigeria -€ 1.951,23
Totaal inkomsten/uitgaven in Nigeria en Ghana € 99.292,42 -€ 97.267,09
Eindsaldo in Ghana december 2019 € 2.378,93  
 


